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Covid-19-informationsskrivelse 
 

vedrørende afvikling af 
 

Covid-19-udgave af DM Kortbane 2020, 14. - 21. december 2020 i Helsingør 
 
Dette nationale event afvikles under hensyntagen til de på afviklingstidspunktet gældende 
Covid-19-retningslinjer fra de danske myndigheder og helt specifikt følgende retningslinjer 
gældende for idrætten i Danmark: 
 

1. Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og vejledninger:  
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona  

2. Dansk Svømmeunions Vandsportens Corona-regler, som findes her: 
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/  

3. Dansk Svømmeunions Corona-vejledning til svømmestævner, som findes her:   
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/  

 
Dette dokument beskriver det setup, som ovennævnte nationale event bliver afviklet 
under, og vil løbende blive opdateret, så det hele tiden afspejler de gældende 
retningslinjer. 
 
 
Overordnet sportsligt setup 
 
DM kortbane 2020 opdeles i 2 adskilte events af hver 4 dages varighed. Der vil være 
forskellige officialbemanding til de to events og særskilt tilmelding. 
 
Hvert event afvikles som en lang række separate stævneafsnit med grupper af svømmere, 
som hele tiden holdes adskilt, således at der kun vil være én gruppe svømmere i 
svømmehallen ad gangen. Alle løb afvikles med indledende heats på 6 baner og A- og B-
finaler på 8 baner. Hver svømmer kan kun deltage i et løb pr. stævnedag. 
 
Der vil ikke være mulighed for træning dagen før mesterskabet og der vil heller ikke være 
decideret opvarmning i stævnebassin forud for afviklingen af stævnet. Der vil dog 
umiddelbart inden starten på de enkelte stævneafsnit være mulighed for at bruge i 
stævnebassinet (se under pkt. 3 i nedenstående oversigt). 
 
De enkelte grupper af maksimalt 30 svømmere pr. gruppe vil deltage i eventen efter 
nedenstående plan. Gruppernes flow gennem en række stationer (forskellige lokaler) er 
ensrettet og svømmernes skal således have alle deres ting med sig hele vejen, da de ikke 
kommer tilbage til tidligere stationer. 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/
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1. Svømmerne bliver ved ankomst lukket ind i et særligt opsamlingsområde, hvor 

navne tjekkes og det kontrolleres, at det er de korrekte svømmere, der er 
ankommet til stævneafsnittet. Svømmerne skal bære mundbind indtil de er kommet 
ind i omklædningsrummet. 

2. Den samlede gruppe sendes ind i et omklædningsrum for omklædning og skift til 
konkurrencedragt. 

3. Svømmerne lukkes ind i svømmehallen når forrige gruppe har forladt den og 
kontaktflader af rengjort. Her får svømmerne cirka 25 minutter til individuel 
klargøring til deres løb (opvarmning i vandet vil være tilladt). Herefter et antal heats 
med op til 6 svømmere i hvert heat, til alle svømmere har konkurreret.  

4. Efterhånden som svømmerne afslutter deres løb vil de få adgang til et 
omklædningsrum (ikke det samme som tidligere), og derigennem forlade 
svømmehallen som en gruppe. Svømmerne skal bære mundbind inden de forlader 
omklædningsrummet. 

5. Efter omklædning forlades bygningen og svømmerne afhentes. 
 
Stævnearrangøren udarbejder en detaljeret tidsplan for ankomst, konkurrence og 
afhentning, som offentliggøres aftenen før eventens afvikling. Se et eksempel på hvordan 
tidsplanerne kommer til at se ud her. 
 
Alle anvendte rum vil leve op til arealkravet om 4 m2 pr. person, der er til stede i lokalet 
(inkl. staff). Kontaktflader i alle rum rengøres og afsprittes imellem hver gruppe. 
 
 
Overvejelser omkring evt. overnatning og bespisning 
 
For klubber som har behov for at arrangerer overnatning og bespisning i lokalområdet skal 
det understreges, at dette foregå på en måde, hvor der holdes den påkrævede afstand 
såvel internt mellem klubbens deltagere, som til øvrige klubbers hold og deltagere. 
 
Der henvises til lokalarrangørens tilbud om overnatning og bespisning på Comwell 
Borupgaard, der ligger i gåafstand til Helsingør Svømmehal og hvor alt kan foregå i 
henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
 
 
Udpegning af klubbens Covid-19-ansvarlig 
 
Alle tilmeldte klubber skal i forbindelse med deltagelse udpege en Covid-19-ansvarlig, som 
vil have en række forpligtelser i forbindelse med håndtering af Covid-19-restriktioner 
herunder evt. smitteopsporing under og efter eventet. Disse forpligtelser er yderligere 
beskrevet i Bilag A vedlagt denne skrivelse. 

https://svømmetider.dk/staevne/?8183
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Tilmeldte klubber vil blive kontaktet umiddelbart efter tilmeldingsfristen via den sportslige 
kontaktperson (som oplyses i Svømmetider i forbindelse med tilmelding) og blive bedt om 
at fremsende navn og kontaktinformationer på klubbens Covid-19-ansvarlige. Denne 
person behøver ikke være den samme person som klubbens sportslige kontaktperson. 
Det behøver heller ikke at være den samme person ved stævnet for damer og stævnet for 
herrer. 
 
Klubbens Covid-19-ansvarlige skal være en person, der er i tæt kontakt med klubbens 
svømmere og som svømmerne kan komme i kontakt med døgnet rundt under hele 
eventen. 
 
 
Afmeldinger i sidste øjeblik 
 
I forbindelse med dette event vil der helt ekstraordinært blive accepteret afbud grundet 
akut sygdom helt frem til start på svømmerens heat uden at det medfører bøde, 
karantæne eller kræver dokumentation for sygdom. Afbud fremsendes hurtigst muligt og 
inden løbets start til følgende e-mail: lise.m@dadlnet.dk. 
 
 
Præmieoverrækkelser 
 
Der vil ikke blive gennemført præmieoverrækkelser i traditionel forstand. Medaljevinderne i 
de enkelte løb og konkurrencer vil dog blive samlet efter omklædning uden for 
svømmehallen, hvor medaljer vil blive udleveret og der tages et billede på en 
præmieskammel. Dansk Svømmeunion vil formidle billedet via relevante digitale platforme 
og sociale medier. Billedet vil være til fri afbenyttelse for både klub og svømmere. 
 
 
Livestreaming 
 
Samtlige heat live streames på Superlive på livetiming.dk: Damer - Herrer. Tidsplan for 
afvikling af de enkelte stævneafsnit og heats vil blive offentliggjort på Svømmetider under 
”DM Kortbane 2020 - Damer” og ”DM Kortbane 2020 - Herrer” 
 
 
Trænere 
 
Trænerne vil grundet forsamlingsforbuddet på intet tidspunkt have adgang til 
bassinkanten. Der vil blive indrettet et tilskuerafsnit, hvor én træner pr. deltagende klub vil 

mailto:lise.m@dadlnet.dk
http://livetiming.dk/index.php?cid=5717
http://livetiming.dk/index.php?cid=5718
https://svømmetider.dk/staevne/?8183
https://svømmetider.dk/staevne/?9166
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få tildelt en fast plads, hvorfra trænerne kan følge konkurrencerne. Husk mundbind til brug 
i forbindelse med adgangen til tilskuerpladserne.  
 
Trænerne defineres som tilskuere og det betyder at de på ingen måde kan komme i fysisk 
kontakt med hverken stævneledelse, officials eller svømmere under deres ophold i 
svømmehallen.  
 
Der vil ikke være nogen form for forplejning til trænerne i svømmehallen, så trænerne skal 
selv medbringe kaffe, vand, frokost osv. 
 
Derudover vil der blive optaget videoklip af alle heats af en kvalitet, der muliggør 
udarbejdelsen af en løbsanalyse til brug i forbindelse med evaluering af svømmerens løb. 
Disse videoklip vil blive gjort tilgængelige online for klubbens sportslige kontaktperson. 
 
 
Spørgsmål 
 
Spørgsmål til indholdet i denne skrivelse og de særlige foranstaltninger i forbindelse med 
denne Covid-19-udgave af eventen helt generelt kan ske til: 
 
Thomas Stub 
COVID-19-ansvarlig - DM Kortbane 2020 
Tlf.: 20 62 13 50 
E-mail: ts@svoem.dk   

mailto:ts@svoem.dk
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Bilag A 
 
Dansk Svømmeunion følger Danmark Idrætsforbunds vejledning i forhold til 
håndtering af smittetilfælde i forbindelse med et af Dansk Svømmeunions nationale 
event. Derfor gælder følgende: 
 
Konstateres der Covid-19-smitte hos en atlet under eller indenfor 14 dage efter en 
konkurrence, anbefaler Danmarksidrætsforbund, at nedenstående igangsættes 
øjeblikkeligt: 
 

1. Den smittede skal isolere sig  
Har den smittede ikke symptomer, skal han/hun selvisolere sig i en uge (7 dage) fra 
testresultatet foreligger. Det betyder altså også, at den smittede tidligst må deltage i 
idrætsaktiviteter 7 dage efter den positive test. Har den smittede symptomer, skal 
han/hun selvisolere sig, indtil symptomerne har været helt ophørt i mindst 48 timer. 
Herefter kan vedkommende deltage i idrætsaktiviteter igen. 

 
2. Klubbens/holdets Covid-19-ansvarlige informeres  

Den smittede atlet informerer den Covid-19-ansvarlige i klubben/holdet. 
Det er klubbens/holdets ansvar at sikre, at alle atleter ved: 

a. at de skal informere den Covid-19-ansvarlige i klubben 
b. hvem den Covid-19-ansvarlige er 
c. hvordan vedkommende kan kontaktes 

 
3. Opgaver for den Covid-19-ansvarlige i klubben/på holdet  

Når den Covid-19-ansvarlige i klubben/holdet får information om, at der er 
konstateret Covid-19-smitte, har han/hun følgende opgaver: 

a. Den Covid-19-ansvarlige i forbundet skal orienteres. For dette nationale 
event er Dansk Svømmeunions Covid-19-ansvarlige: Thomas Stub, tlf.: 20 
62 13 50, e-mail: ts@svoem.dk.  

b. Evt. holdspillere, trænere og andre nære kontakter til den smittede skal 
informeres om, at der er konstateret Covid-19-smitte. Vær opmærksom på, 
at den smittedes navn ikke må oplyses uden samtykke fra vedkommende. 

c. Der tages kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden 
på telefon: 32 32 05 11 med henblik på smitteopsporing. 

 
4. Opgaver for forbundets Covid-19-ansvarlige  

Når forbundets Covid-19-ansvarlige er blevet informeret om smitten, har han/hun 
følgende opgaver: 

a. DIF orienteres  
DIF skal informeres om den positive Covid-19-test: Det sker ved at sende en 
mail til corona@dif.dk.  

mailto:ts@svoem.dk
mailto:corona@dif.dk
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b. Smitte opdages før konkurrence/kamp 
Forbundets turneringsansvarlige skal informeres, hvis den positive Covid-19-
test medfører, at deltagelse ved en given konkurrence ikke kan 
gennemføres.  

c. Smitte opdages efter deltagelse i konkurrence/kamp  
Modstanderholdet/øvrige atleter, stævneledelsen, dommere, officials mfl., 
der var til stede på dagen/konkurrencen/kampen, skal orienteres om smitten. 
Alle, der har været i kontakt med den smittede, som fx modstanderhold, 
dommere, officials mv. kan risikere at være blevet smittet. Stævneledelse, 
modstanderhold/øvrige atleter mv. bør opfordres til at tage kontakt til 
Styrelsen for patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 
11 med henblik på at sikre den mest effektive smitteopsporing. 

d. Kommunikation  
Forbundets Covid-19-ansvarlige bør i samarbejde med den Covid-19-
ansvarlige i klubben/på holdet tage stilling til, om der skal kommunikeres 
yderligere om smitten for at styrke smitteopsporingen.  
Det bør desuden overvejes, om der er behov for kommunikation på 
forbundets egne kanaler fx hjemmeside, sociale medier mv. 


